Informace pro rodiče
Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám
projevili tím, že jste svoje dítě přihlásili do zájmového
útvaru Active-SVČ Žďár nad Sázavou. Naší snahou je,
abyste byli s naší činností spokojeni po všech stránkách.
Dovolte prosím pár základních informací a podmínek
týkajících se účasti vašeho dítěte v kroužku.
• Podmínkou přijetí je řádná registrace rodiče a poté přihlášení nového
účastníka (dítěte) do daného zájmového útvaru na adrese
https://activezdar.iddm.cz. Podrobný návod jak se zaregistrovat a
následně své dítě přihlásit do kroužku naleznete na adrese
http://www.activezdar.cz/navoddomecek.pdf - doporučujeme pročíst
• Po registraci je nutno dodat vytištěnou a podepsanou přihlášku zpět na
recepci Active, případně lektorovi na kroužku.
• Kroužek je nutné uhradit co nejdříve, nejpozději však do 31. 10. 2020
• Úhradu provádějte prosím výhradně bezhotovostně na náš bankovní účet
(variabilní symbol obdržíte do mailu po přihlášení dítěte). Umožňujeme
pololetní úhradu školného. V nutném případě lze platbu provést i hotově
na:
A) na pokladně Active-SVČ, Dolní 3
B) na DDM, Horní 2 (pod Vesnou)
C) na recepci Active clubu
• V případě, že kroužek nebude zaplacen do požadovaného termínu, bude
dítě navrženo k vyloučení z kroužku.
• Pokud dítě nemá uhrazeno školné, není pojištěno proti úrazu!
• Cena kroužku je stanovena na období říjen – květen.
• Pokud dítě nastoupí do kroužku později, cena bude časově přepočítána a
ponížena.
• V případě odhlášení dítěte z kroužku v průběhu roku se zaplacená částka
nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.)
• V případě uzavření SVČ na základě rozhodnutí vlády z důvodu
koronaviru, budeme vracet poměrnou část školného.
• Vyučování se nahrazuje pouze z důvodu zrušení hodiny ze strany
vedoucího. O prázdninách a svátcích kroužky neprobíhají!
• Kroužek na zkoušku – pokud si nejste jisti, že daný kroužek vaše dítě
osloví. Dle našich vnitřních pravidel si děti mohou kroužek 2x bezplatně
vyzkoušet, a tak zjistit, zda ho budou chtít i nadále navštěvovat. Po třetí
účasti je nutné kroužek uhradit.

